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Formandsberetning for Torrild Lokalråd, 2014-2015. 

Torrild Lokalråd afholdt sidste år generalforsamling d. 10. marts. Efter generalforsamlingen 

diskuterede vi bl.a. trafikforhold i Torrild området samt evt. kommende vindmøller ved 

Præsthøj. 

Disse punkter kom også til at fylde meget i lokalrådet arbejde i det forgangne år. Jeg vil 

her resumere de vigtigste punkter. 

Vindmølleprojektet: 

Det første store borgermøde sidste år var omhandlede vindmølleprojektet, der blev 

vedtaget af Økonomiudvalget og Byrådet i Odder Kommune december 2013. Der skal 

udarbejdes en VVM redegørelse, der udmøntes i et kommuneplantillæg. Bestyrelsen for 

Torrild Lokalråd samt en lokal vindmølle-aktionsgruppe kom på forkant af kommunen ved 

at afholde lokalt borger-vindmøllemøde d.31.marts 2014 i Torrild Forsamlingshus med ca. 

100 deltagere og diverse oplægsholdere: Elvin Hansen (formand for Miljø og Teknik 

udvalget), bygherren Ecopartner, organisationen ”Viden om Vind” (Henrik Vinter), læge 

Mauri Johansson vedr. vindmøllers støj- og lysindvirkninger samt fra Henrik Iversen (nabo-

repræsentant). Desuden var flere byrådsmedlemmer fra Odder Kommune mødt frem og 

der var journalistisk dækning af mødet. 

Debatoplægget vedr. vindmølleprojektet var efterfølgende af Odder Kommunefremlagt til 
høring fra den 16. april til den 14. maj 2014. Ved høringsperiodens udløb var der 
indkommet 11 høringssvar fra offentligheden – bl.a. fra Torrild Lokalråds bestyrelse. 

Bestyrelsen for Torrild Lokalråd anmodede som høringssvar bl.a. om udarbejdelse af en 
helhedsplan for Torrildområdet ift. alle de mange påvirkninger – vindmøller, veje osv. Men 
dette blev ikke anset for at være et emne, der kunne indeholdes i en VVM-redegørelse. 
Der blev henvist til at stille ønsket i forbindelse med den næste revision af 
kommuneplanen, hvad vi så også har gjort. 

I august 2014 har Miljø- og Teknikudvalg i Odder Kommune besluttet, at der skal laves en 
VVM-redegørelse for projektet. Kort fortalt skal de miljømæssige konsekvenser af projektet 
– herunder bl.a. sundhed, klima, natur – belyses. De planlagte møller skal visualiseres og 
analyseres i forhold til de eksisterende vindmøller i Torrild og det planlagte 
vindmølleområde ved Ondrup.  Ligeledes skal møllerne belyses i forhold til bl.a. 
højspændingsledninger samt områdets kirker. Status i dag er, er der endnu ikke er aftalt 
nogen dato for den videre politiske behandling af sagen. Vi er netop orienteret om, at der 
efter den politiske behandling vil blive annonceret en offentlig høring samt tilhørende 
borgermøde. 

  



Fensholts kloakker: 

Forrige år rykkede vi for renovering af de gamle og udslidte Fensholt-kloakker. Arbejdet 

blev omsider påbegyndt sidste år og er netop afsluttet omkring årsskiftet. 

Trafikforholdene i Torrild området: 

Efter generalforsamlingen sidste år afholdt vi en høring om trafikken i Torrild; herunder 

landevejen gennem Torrild by, trafikmængde, hastigheder, fartdæmpning, manglende 

cykelsti og fodgængerovergange, fortove samt om evt. omfartsvej og ny Assendrup-vej.                       

Resultatet af høringen blev indsendt til kommunen i maj. 

Vi havde allerede i foråret 2013 henvendt os til kommunen om trafikken i Torrild området, 

samme tid som Grobshulevejsprojektet var til høring, og bad om en lokal høring, hvilket 

ikke kunne ikke lade sig gøre. I januar 2014 henvendte vi os igen, denne gang angående 

den smalle Krogstrupvej, som var i meget dårlig tilstand og samtidig var belastet at en stor 

trafikmængde og høj trafikal hastighed. Vi spurgte, om den evt. kunne lukkes, eller om der 

kunne laves fartdæmpende foranstaltninger. Vi fik ikke noget løsningssvar tilbage. I 

oktober 2014 fik vi så at vide, at forvaltningen havde foreslået en udvidelse af 

Krogstrupvej, fordi det var umuligt at vedligeholde den i forhold til vejens bredde og den 

kraftige trafik. Det kunne økonomisk bedre betale sig med en udvidelse, især da firmaet, 

som stod for vedligeholdelsen af vejen, tilbød at betale en del af arbejdet. Dette til trods 

for, at vi i vores henvendelse fra maj måned havde fortalt forvaltningen, at beboerne 

ønskede en anden løsning end vejudvidelse. Sidst i oktober genindsendte vi derfor vores 

henvendelse fra maj – denne gang via vores nyudnævnte kontaktperson hos Odder 

Kommune. Derudover har Lokalrådet genindsendt vor henvendelse om trafikproblemerne i 

Torrild til høringen vedr. Udviklingsplanen for 2014 - 2018. Vi har der efterspurgt planerne 

for ny vej til Assendrup ved Gl. Horsens Landevej og om mulighederne for at lukke for 

gennemkørende trafik. Renoveringen af Krogstrupvejen har netop været behandlet og 

godkendt i MTU. Den bliver dog rent teknisk ikke omtalt som en udvidelse, men en såkaldt 

”kantforstærkning”, der reelt skulle give ca. 10 cm ekstra vejbane i hver side.  

Mht. Grobshulevejen har vi netop spurgt til status på denne. Kommunen har svaret os, at 

projektet forventes helt færdigt i løbet af efteråret og det forventes, at alle arealer kan 

overdrages til grundejerne inden d. 1. september 2015. Kommunen afventer stadig en 

afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet omkring placering af regnvandsbassinet ved 

Torrild, så vi kan ikke pt. sige noget om placeringen heraf. 

Energimesse: 

Lokalrådet var arrangør af en mini-energimesse d. 31. januar i forsamlingshuset. 

Udstillerne havde på professionel vis bl.a. havde sørget for god illustration af kommende 

opvarmningsmuligheder, isolering, udskiftning af vinduer og døre mm. En fin messe, hvor 

vi blot kunne have ønsket lidt flere besøgende. 

  



Kulturmiljøer: 

I forbindelse med kommunens udpegning af bevaringsværdige lokale kulturmiljøer, er 

Torrild prioriteret som nummer 2 i rækken efter Randlevområdet. Lokalrådets bestyrelse 

har derfor rettet henvendelse til kommunen og spurgt til procedure og lovgrundlag for 

beslutninger vedr. kulturmiljøer. Desuden har vi meddelt, at vi finder det naturligt, at 

borgerne i lokalområdet kan komme med forslag til bevaringsværdige kulturmiljøer samt at 

de er med til at udforme planerne derfor. 

Lokalrådsarbejdet: 

Omkring bestyrelsens arbejdsform kan jeg sige, at vi har uddelegeret ansvarsområder til 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Derved prøver vi at holde antallet at bestyrelsesmøder 

nede. De 4 ordinære bestyrelsesmøder blev sidste år suppleret med 2 ekstra møder, så vi 

i alt kom op på 6 møder, der alle kan ses refereret på vores hjemmeside. Derudover har 

der været suppleret med enkelte arbejdsmøder inden for de respektive arbejdsområder 

foruden evt. høringer.  

En stor del af bestyrelsesarbejdet består i kommunikationen mellem Odder Kommune og 

vores lokalområde. Det har været en god hjælp, at vi har fået en fast kontaktperson 

(Martin Hauge) og vi ser frem til et godt samarbejde med den nyansatte kommunaldirektør 

Henning Haahr Pedersen. Vi havde sidste år møde med vores kontaktperson, hvor vi 

fremlagde vores synspunkter og ønsker. Efterfølgende har vi omsider fået udbetalt 

kommunens standard opstartsstøtte til lokalråd på kr. 7500,- 

Sidste år i juni inviterede kommunen lokalrådsinteresserede til et kick-off møde omkring 

etablering af lokalråd i Odder Kommune. Der var oplæg fra en konsulent, som fortalte om 

forskellige kommuners former lokalrådsarbejde. Efterfølgende var der spørgsmål og 

diskussion. I august blev der fulgt op med et møde, som vi arrangerede i samarbejde med 

Hundslund Borgerforening. Mødet blev holdt i Hundslund Kirkehus og der var indlæg fra 

bl.a. daværende kommunaldirektør Kent Ferning, som fremlagde kommunens syn på 

lokalråd, fra et menigt lokalrådsmedlem i Silkeborg Kommune og desuden vi fortalte om 

vores hidtidige erfaringer med lokalrådsarbejdet i Torrild. 

Der er indtil videre oprettet 6 lokalråd i Odder Kommune (Alrø, Dyngby, Hou, Ørting-

Falling, Saxild-Nølev samt Torrild. De enkelte lokalråd kan anmode om et møde med 

Odder Kommune og derudover vil der blive arrangeret et årligt fællesmøde, hvor alle 

lokalråd kan deltage i et møde med økonomiudvalget i Odder Kommune, og hvor også 

byrådsmedlemmer kan deltage. Derudover kan jeg forestille mig, at lokalråd med 

sammenfaldende interessepunkter kan indkalde til et fællesmøde. Kommunen har endnu 

ikke afholdt et fællesmøde for lokalråd, men der er varslet et dialogmøde engang i løbet af 

maj måned. Fremover håber vi blot at kommunen bliver bedre til at se det nyttige til at 

inddrage og høre lokalrådede, før der træffes beslutninger. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til lokalrådets bestyrelse for godt samarbejde. Både i vores 

opstartsfase, samt i de sidste to år, hvor vi har fungeret som lokalråd. Vi har vi gjort Odder 

Kommune endnu mere opmærksom på Torrildområdet samt på vores problemstillinger og 

ønsker. Når jeg i dag stopper i bestyrelsen, har jeg derfor en sikker formodning om, at 

lokalrådets arbejde også fremover vil lønne sig til gavn for vores lokalområde. 

Henning Olesen, formand 


